
 

 

ท่ี TVT/ตลท.002/2559 
วนัท่ี  25  เมษายน  2559 

เร่ือง แจ้งมติท่ีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจําปี 2559 
เรียน กรรมการและผู้จดัการ 

ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 
ตามท่ี บริษัท ทีวี ธันเดอร์ จํากดั (มหาชน) ได้จดัให้มีการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น ประจําปี 2559 ในวนัท่ี 25 เมษายน 2559  ณ ห้อง 

Convention Hall Pavilion BCD ชัน้ 8 โรงแรมเดอะ แกรนด์โฟร์วิงส์ คอนเวนชั่น เลขท่ี 333 ถนนศรีนครินทร์ แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ 
กรุงเทพมหานคร 10240 โดยมีผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง และรับมอบฉันทะมาประชุมรวมจํานวน 65 ราย นับเป็นจํานวนหุ้นทัง้สิน้ 
547,686,289 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 68.4608 ของจํานวนหุ้นท่ีออกและชําระแล้ว จํานวน 800,000,000 หุ้น โดยท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นมีมติในแต่ละ
วาระ สรุปได้ดงันี ้
1. มีมติรับรองรายงานการประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ท่ี 1/2558 ซึง่ประชมุเม่ือวนัท่ี 20 มีนาคม 2558  

ด้วยคะแนนเสียง ดงันี ้
รับรอง 547,686,289 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 ของผู้ ถือหุ้นทัง้หมดท่ีมาประชมุและ

ออกเสียงลงคะแนน 
ไมรั่บรอง 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0 ของผู้ ถือหุ้นทัง้หมดท่ีมาประชมุและ

ออกเสียงลงคะแนน 
งดออกเสียง 0 เสียง ไมน่บัคะแนนท่ีงดออกเสียงในวาระนี ้

 
2. รับทราบรายงานของคณะกรรมการท่ีเสนอตอ่ท่ีประชมุแสดงผลการดําเนินการของบริษัทในรอบปีท่ีผา่นมา 

ในวาระนีไ้มมี่การลงคะแนนเสียง 
 

3. มีมติอนมุติังบแสดงฐานะทางการเงิน งบกําไรขาดทนุเบด็เสร็จ และรายงานผู้สอบบญัชี ประจําปี 2558 สิน้สดุ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 
2558 ด้วยคะแนนเสียงดงันี ้

อนมุติั 547,686,289 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 ของผู้ ถือหุ้นทัง้หมดท่ีมาประชมุและ
ออกเสียงลงคะแนน 

ไมอ่นมุติั 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0 ของผู้ ถือหุ้นทัง้หมดท่ีมาประชมุและ
ออกเสียงลงคะแนน 

งดออกเสียง 0 เสียง ไมน่บัคะแนนท่ีงดออกเสียงในวาระนี ้
 
 
4. มีมติอนมุติัการจดัสรรกําไรสทุธิประจําปี 2558 เพ่ือเป็นทนุสํารองตามกฎหมายจํานวน 3,040,108 บาท และอนมุติัจ่ายปันผลจากผล

การดําเนินงานประจําปี 2558 และกําไรสะสม ให้แก่ผู้ ถือหุ้นในอตัรา 0.10 บาทต่อหุ้น รวมเป็นเงินปันผลทัง้สิน้ จํานวน 80,000,000 
บาท สําหรับผู้ ถือหุ้ นสามัญเดิมของบริษัทท่ีออกและจําหน่ายแล้ว จํานวนไม่เกิน 800,000,000 หุ้ น รวมเป็นเงินปันผลจ่ายไม่เกิน 
80,000,000 บาท โดยจ่ายปันผลเป็นเงินสด ดงันี ้



 

 

4.1 จ่ายเงินปันผลเป็นเงินสด จากกําไรสทุธิประจําปี 2558 เป็นจํานวนเงิน 40,000,000บาท ให้แก่ผู้ ถือหุ้นของบริษัท คิดเป็นอตัรา
ร้อยละ 95.16 ของกําไรสทุธิจากผลดําเนินงานปี 2558 คิดเป็นอตัราการจ่ายเงินปันผลเป็นเงินสดท่ี 0.05 บาทต่อหุ้น (ห้าสตางค์
ตอ่หุ้น) ซึง่ผู้ ถือหุ้นประเภทบคุคลธรรมดาถกูหกัภาษีเงินได้ ณ ท่ีจ่ายร้อยละ 10 

4.2 จ่ายเงินปันผลเป็นเงินสด จากกําไรสะสมท่ียงัไมไ่ด้จดัสรร เป็นจํานวนเงิน 40,000,000บาท ให้แก่ผู้ ถือหุ้นของบริษัท คิดเป็นอตัรา
ร้อยละ 55.93 ของกําไรสะสมท่ียงัไม่ได้จดัสรร คิดเป็นอตัราการจ่ายเงินปันผลเป็นเงินสดท่ี 0.05 บาทต่อหุ้น (ห้าสตางค์ต่อหุ้น) 
ซึง่ผู้ ถือหุ้นประเภทบคุคลธรรมดาถกูหกัภาษีเงินได้ ณ ท่ีจ่ายร้อยละ 10 
ผู้ ถือหุ้นประเภทบคุคลธรรมดา สามารถขอเครดิตภาษีเงินปันผลตามหลกัเกณฑ์กําหนดในประมวลรัษฎากรมาตรา 47 ทวิ โดย

เงินปันผลจํานวน 0.10 บาทต่อหุ้น จ่ายจากกําไรสทุธิและกําไรสะสมท่ียงัไม่ได้จดัสรรของกิจการท่ีเสียภาษีเงินได้นิติบคุคลอตัราร้อยละ 
20 ผู้ได้รับเงินปันผลสามารถหกัเครดิตภาษีเงินได้ในอตัรา 20/80 ของเงินปันผล 

กําหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้น (Record Date) เพ่ือสิทธิรับเงินปันผล ในวนัท่ี 10 พฤษภาคม 2559 และให้รวบรวมรายช่ือผู้ ถือหุ้นท่ีมี
สทิธิรับเงินปันผล ตามมาตรา 225 ของพระราชบญัญัติหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 (ตามท่ีแก้ไขเพิ่มเติม) โดยวิธีปิดสมดุ
ทะเบียนพกัการโอนหุ้น ในวนัท่ี 11 พฤษภาคม 2559 และกําหนดวนัจ่ายเงินปันผลในวนัท่ี 24 พฤษภาคม 2559  
ด้วยคะแนนเสียง ดงันี ้

อนมุติั 547,686,289 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 ของผู้ ถือหุ้นทัง้หมดท่ีมาประชมุและ
ออกเสียงลงคะแนน 

ไมอ่นมุติั 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0 ของผู้ ถือหุ้นทัง้หมดท่ีมาประชมุและ
ออกเสียงลงคะแนน 

งดออกเสียง 0 เสียง ไมน่บัคะแนนท่ีงดออกเสียงในวาระนี ้
 
5. มีมติอนมุติัการออกและเสนอขายใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุของบริษัทรุ่นท่ี 1 (TVT-W1) จํานวนไม่เกิน 200,000,000 

หน่วย โดยจดัสรรใบสําคญัแสดงสิทธิให้แก่ผู้ ถือหุ้นสามญัเดิมของบริษัทตามสดัส่วนการถือหุ้น (Right Offering) ในอตัรา 4 หุ้นสามญั
เดิมตอ่ 1 ใบสําคญัแสดงสทิธิ (โดยไมคิ่ดมลูคา่) ตามท่ีปรากฏในสรุปรายละเอียดสําคญัของใบสําคญัท่ีจะซือ้หุ้นสามญัของบริษัทฯ 

กําหนดให้ผู้ ถือหุ้นท่ีมีสิทธิได้รับจดัสรรใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุของบริษัท รุ่นท่ี1 (TVT-W1) (Record Date) 
ในวนัท่ี 10 พฤษภาคม 2559 และให้รวบรวมรายช่ือตามมาตรา 225 ของพระราชบญัญัติหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 
โดยวิธีปิดสมดุทะเบียนและพกัการโอนหุ้นในวนัท่ี 11 พฤษภาคม 2559  
ด้วยคะแนนเสียง ดงันี ้

อนมุติั 547,686,289 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 ของผู้ ถือหุ้นทัง้หมดท่ีมาประชมุ
และมีสทิธ์ิออกเสียงลงคะแนน 

ไมอ่นมุติั 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0 ของผู้ ถือหุ้นทัง้หมดท่ีมาประชมุ
และมีสทิธ์ิออกเสียงลงคะแนน 

งดออกเสียง 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0 ของผู้ ถือหุ้นทัง้หมดท่ีมาประชมุ
และมีสทิธ์ิออกเสียงลงคะแนน 

 



 

 

6. มีมติอนมุติัการเพิ่มทนุจดทะเบียนของบริษัท จากจํานวน 200,000,000 บาท เป็นจํานวน 250,000,000 บาท โดยการออกหุ้นสามญัเพิ่ม
ทนุจํานวน 200,000,000 หุ้น มลูคา่ท่ีตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท ด้วยคะแนนเสียง ดงันี ้

อนมุติั 547,686,289 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 ของผู้ ถือหุ้นทัง้หมดท่ีมาประชมุ
และมีสทิธ์ิออกเสียงลงคะแนน 

ไมอ่นมุติั 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0 ของผู้ ถือหุ้นทัง้หมดท่ีมาประชมุ
และมีสทิธ์ิออกเสียงลงคะแนน 

งดออกเสียง 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0 ของผู้ ถือหุ้นทัง้หมดท่ีมาประชมุ
และมีสทิธ์ิออกเสียงลงคะแนน 

 
7. มีมติอนมุติัการแก้ไขหนงัสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 เร่ืองทนุจดทะเบียนเพ่ือให้สอดคล้องกบัการเพิ่มทนุจดทะเบียนของบริษัท เป็น

ดงันี ้
ข้อ4 . ทนุจดทะเบียนจํานวน 250,000,000 บาท (สองร้อยห้าสบิล้านบาท) 
 แบง่ออกเป็น 1,000,000,000 หุ้น (หนึง่พนัล้านหุ้น) 
 มลูคา่หุ้นละ 0.25 บาท (ย่ีสบิห้าสตางค์) 
 โดยแบง่ออกเป็น    
 หุ้นสามญั 1,000,000,000 หุ้น (หนึง่พนัล้านหุ้น) 
 หุ้นบริุมสทิธิ - หุ้น (-ไมมี่-) 

 ด้วยคะแนนเสียงดงันี ้
อนมุติั 547,686,289 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 ของผู้ ถือหุ้นทัง้หมดท่ีมาประชมุ

และมีสทิธ์ิออกเสียงลงคะแนน 
ไมอ่นมุติั 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0 ของผู้ ถือหุ้นทัง้หมดท่ีมาประชมุ

และมีสทิธ์ิออกเสียงลงคะแนน 
งดออกเสียง 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0 ของผู้ ถือหุ้นทัง้หมดท่ีมาประชมุ

และมีสทิธ์ิออกเสียงลงคะแนน 
 
8. มีมติอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจํานวนไม่เกิน 200,000,000 หุ้น มูลค่าท่ีตราไว้หุ้ นละ0.25บาท เพ่ือรองรับการใช้สิทธิตาม

ใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุ้ นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท รุ่นท่ี 1 (TVT-W1) ท่ีจัดสรรให้แก่ผู้ ถือหุ้นของบริษัท ตามสัดส่วนการถือหุ้ น 
(Right Offering) และอนมุติัการมอบอํานาจให้คณะกรรมการมีอํานาจในการดําเนินการตา่ง ๆ เก่ียวกบัการดงักลา่ว 
ด้วยคะแนนเสียง ดงันี ้

 อนมุติั 547,686,289 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 ของผู้ ถือหุ้นทัง้หมดท่ีมาประชมุและ
ออกเสียงลงคะแนน 

ไมอ่นมุติั 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0 ของผู้ ถือหุ้นทัง้หมดท่ีมาประชมุและ
ออกเสียงลงคะแนน 

งดออกเสียง 0 เสียง ไมน่บัคะแนนท่ีงดออกเสียงในวาระนี ้



 

 

9. มีมติอนมุติัแต่งตัง้กรรมการแทนกรรมการท่ีต้องออกตามวาระ โดยท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นได้มีมติอนมุติัแตง่ตัง้กรรมการด้วยการลงคะแนน
เสียงเป็นรายบคุคล ดงันี ้
9.1 นายสมพงษ์ วรรณภิญโญ     ได้รับเลือกตัง้ให้กลบัเข้าดํารงตําแหน่งกรรมการอีกวาระหนึง่ ด้วยคะแนนเสียงดงันี ้

อนมุติั 547,686,289 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 ของผู้ ถือหุ้นทัง้หมดท่ีมาประชมุและ
ออกเสียงลงคะแนน 

ไมอ่นมุติั 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0 ของผู้ ถือหุ้นทัง้หมดท่ีมาประชมุและ
ออกเสียงลงคะแนน 

งดออกเสียง 0 เสียง ไมน่บัคะแนนท่ีงดออกเสียงในวาระนี ้
 

9.2 รศ.ดร.มนตรี โสคติยานรัุกษ์ ได้รับเลือกตัง้ให้กลบัเข้าดํารงตําแหน่งกรรมการ อีกวาระหนึง่ ด้วยคะแนนเสียงดงันี ้
อนมุติั 547,686,289 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 ของผู้ ถือหุ้นทัง้หมดท่ีมาประชมุและ

ออกเสียงลงคะแนน 
ไมอ่นมุติั 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0 ของผู้ ถือหุ้นทัง้หมดท่ีมาประชมุและ

ออกเสียงลงคะแนน 
งดออกเสียง 0 เสียง ไมน่บัคะแนนท่ีงดออกเสียงในวาระนี ้

 
9.3 นางภทัรภร วรรณภิญโญ    ได้รับเลือกตัง้ให้กลบัเข้าดํารงตําแหน่งกรรมการ อีกวาระหนึง่ ด้วยคะแนนเสียงดงันี ้

อนมุติั 547,686,289 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 ของผู้ ถือหุ้นทัง้หมดท่ีมาประชมุและ
ออกเสียงลงคะแนน 

ไมอ่นมุติั 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0 ของผู้ ถือหุ้นทัง้หมดท่ีมาประชมุและ
ออกเสียงลงคะแนน 

งดออกเสียง 0 เสียง ไมน่บัคะแนนท่ีงดออกเสียงในวาระนี ้
 
10. มีมติอนมุติัค่าตอบแทนกรรมการสําหรับปี 2559 เป็นจํานวนเงินไม่เกิน 2,000,000 บาท ซึ่งเป็นวงเงินค่าตอบแทนกรรมการท่ีเท่ากบัปี 

2558 ดงันี ้
คณะกรรมการบริษัท  และคณะกรรมการตรวจสอบ 

ตําแหน่ง คา่เบีย้ประชมุต่อครัง้ (บาท) 
ประธานกรรมการบริษัท 20,000 
กรรมการบริษัท 15,000 
ประธานกรรมการตรวจสอบ 20,000 
กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ 15,000 

 
 
 



 

 

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 

ตําแหน่ง คา่เบีย้ประชมุต่อครัง้ (บาท) 
ประธานกรรมการบริหารความเส่ียง 20,000 
กรรมการบริหารความเส่ียง 15,000 

คณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน 

ตําแหน่ง คา่เบีย้ประชมุต่อครัง้ (บาท) 
ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน 20,000 
กรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน 15,000 

 อนมุติัด้วยคะแนนเสียงดงันี ้
อนมุติั 547,686,289 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 ของผู้ ถือหุ้นทัง้หมดท่ีมาประชมุ 
ไมอ่นมุติั 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0 ของผู้ ถือหุ้นทัง้หมดท่ีมาประชมุ 
งดออกเสียง 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0 ของผู้ ถือหุ้นทัง้หมดท่ีมาประชมุ 

 
11. มีมติอนมุติัแต่งตัง้ผู้สอบบญัชี ประจําปี 2559 โดยได้แตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีจากบริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮ้าส์คเูปอร์ เอบีเอเอส จํากดั เป็นผู้สอบ

บญัชีของบริษัท มีรายช่ือดงันี ้
นายไพบลู  ตนักลู  ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขท่ี 4298 หรือ 
นางณฐพร  พนัธ์อดุม ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขท่ี 3430 หรือ 
นายพิสฐิ  ทางธนกลุ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขท่ี 4095  

โดยกําหนดให้ผู้สอบบญัชีคนใดคนหนึ่งข้างต้นเป็นผู้สอบบญัชีประจําปี 2559 นอกจากนีท่ี้ประชุมผู้ ถือหุ้นได้มีมติอนุมติัค่า
สอบบญัชีประจําปี 2559 รวมจํานวน 2,761,600 บาท ด้วยคะแนนเสียงดงันี ้

อนมุติั 547,686,289 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 ของผู้ ถือหุ้นทัง้หมดท่ีมาประชมุและ
ออกเสียงลงคะแนน 

ไมอ่นมุติั 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0 ของผู้ ถือหุ้นทัง้หมดท่ีมาประชมุและ
ออกเสียงลงคะแนน 

งดออกเสียง 0 เสียง ไมน่บัคะแนนท่ีงดออกเสียงในวาระนี ้
 

   จงึเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
 

หมายเหต ุ: -เน่ืองจากระหวา่งการดําเนินการประชมุมีผู้ ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชมุเพิ่มเติมจงึทําให้จํานวนหุ้นท่ีมาประชมุ จนถงึวาระตา่ง ๆ นีมี้ 
จํานวนหุ้นมากกวา่ ณ ขณะท่ีเปิดการประชมุ 

 

    ขอแสดงความนบัถือ 
 

( นายณฐกฤต วรรณภิญโญ ) 
เลขานกุารบริษัท 


